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V Y H L Á � K A
Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky

z 26. septembra 2005,

ktorou sa mení a dopåòa vyhlá�ka Ministerstva �ivotného prostredia Slovenskej republiky
è. 490/2002 Z. z. o bezpeènostnej správe a o havarijnom pláne

Ministerstvo �ivotného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 9 ods. 15 a § 18 ods.13 a § 20 ods. 3 zákona
è. 261/2002 Z. z. o prevencii záva�ných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskor�ích predpisov (ïalej len �zákon�) ustanovuje:

Èl. I

Vyhlá�ka Ministerstva �ivotného prostredia Sloven-
skej republiky è. 490/2002 Z. z. o bezpeènostnej sprá-
ve a o havarijnom pláne sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 sa odsek 1 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
�h) zoznam právnických osôb a fyzických osôb-pod-

nikate¾ov, ktoré sa podie¾ali na vypracovaní bezpeè-
nostnej správy.�.

2. V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:
�d) uvedenie a struèný opis nebezpeèenstiev so zvýraz-

nením najzáva�nej�ích z nich, ktoré sú spôsobilé za-
príèini� záva�nú priemyselnú haváriu,�.

3. V § 15 ods. 1 písm. h) sa slová �spôsobu vybavenia,
kvalifikácie a spôsobu zabezpeèenia ochrany týchto za-
mestnancov� nahrádzajú slovami �ich kvalifikácie,
spôsobu ich vybavenia prostriedkami potrebnými na
ochranu ich �ivota a zdravia, urèenia postupu a spôso-
bu na zaistenie ich bezpeènosti a ochrany zdravia�.

4. V § 15 ods. 1 písm. j) sa za slová �pokyny na� vkladá
slovo �bezpeèné�.

5. V § 16 ods. 1 sa vypú��a slovo �zdrojov�.

6. V § 18 odseky 1 a 2 znejú:
�(1) Pri vypracúvaní havarijného plánu sa vychádza

z konkrétnej situácie v podniku a jeho okolí s osobit-
ným zrete¾om na výsledky hodnotenia rizika.

(2) Na vypracúvaní havarijného plánu sa zúèastòujú
poverení zamestnanci prevádzkovate¾a a pod¾a potreby
aj ïal�í zamestnanci prevádzkovate¾a, zástupcovia

zamestnancov8) a zamestnanci iného podnikate¾a9) vy-
konávajúceho s vedomím prevádzkovate¾a práce v pod-
niku (ïalej len �cudzí podnikate¾�).�.

7. V § 18 ods. 3 písm. c) sa slovo �likvidáciu� nahrá-
dza slovom �zdolanie� a slovo �obmedzovanie� sa na-
hrádza slovom �obmedzenie�.

8. V § 18 ods. 4 sa slová �mo�ný zdroj rizika� nahrá-
dzajú slovami �nebezpeèenstvo vzniku� a slovo �zväè�e-
nia� sa nahrádza slovom �zhor�enia�.

9. V § 19 ods. 1 sa slová �§ 18 ods. 7 zákona� nahrá-
dzajú slovami �§ 18 ods. 8 zákona�.

10. V § 20 odsek 1 znie:
�(1) Pravidelné precvièovanie jednotlivých situácií

pod¾a havarijného plánu sa plánuje a uskutoèòuje tak,
aby sa na òom zúèastnili v�etci zamestnanci prevádz-
kovate¾a, ktorých sa týka vrátane zamestnancov cu-
dzieho podnikate¾a. Precvièovanie sa uskutoèòuje za
úèasti príslu�ných podnikových zlo�iek, ako sú závod-
ný hasièský útvar, závodný hasièský zbor, záchranná
slu�ba, jednotka civilnej ochrany, strá�na slu�ba, zá-
vodná zdravotná slu�ba, a pod¾a potreby aj za úèasti
orgánov verejnej správy a iných osôb, s ktorých súèin-
nos�ou sa pri konkrétnom scenári v havarijnom pláne
uva�uje.�.

11. V § 20 ods. 3 sa slová �(§ 18 ods. 10 zákona)� na-
hrádzajú slovami �(§ 18 ods. 11 zákona)�.

12. V § 21 ods. 1 sa slová �§ 18 ods. 8 zákona� nahrá-
dzajú slovami �§ 18 ods. 9 zákona� a slová �§ 18 ods. 9
zákona� sa nahrádzajú slovami �§ 18 ods. 10 zákona�.

13. Pod nadpis �tvrtej èasti sa vkladá § 23a, ktorý znie:

�23a

Touto vyhlá�kou sa preberá právny akt Európskych
spoloèenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe è. 6.�

14. Za prílohu è. 5 sa vkladá príloha è. 6, ktorá znie:

�Príloha è. 6
k vyhlá�ke è. 490/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpeèenstiev ve¾kých havárií zahàòajúcich nebezpeè-
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né látky (Ú. v. ES L 10, 14. 1. 1997) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra
2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).�.

Èl. II

Táto vyhlá�ka nadobúda úèinnos� 15. októbra 2005.

László Miklós v. r.
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